
 

 

 

 

  

Další komplexní návrh zveřejněný na webu Iniciativy 202020  

Chce současné vedení státu, aby se zmenšil počet úředníků? A zejména aby se 

ulevilo občanům? Chce zejména ministerstvo vnitra, aby se zmenšily náklady 

státu, tj. ve svém důsledku aby se snížily odvody občanů, resp. firem do 

společné „rozpočtové kasy“? 

Na tyto a další otázky odpovídá, resp. nabízí odpovědi další z článků 

zveřejňovaných na webu Iniciativy 202020. Ten poslední:  Desítky průkazů jsou 

v 21. století zbytečné, stačil by jeden se zabývá možností likvidace řady průkazů 

a podobných karet a kartiček s funkcí něco prokazovat. 

Průkazů, které stát a veřejné instituce vystavují, jsou desítky a nejeden občan 

jich má v peněžence hned několik. Jsou ale skutečně potřeba? Nejsou, šlo by to 

totiž i jinak! Jde o to jen: 

„Zákon o základních registrech s touto možností počítá. Je ale závislá na úřadu, 

který spravuje vydávání průkazů a osvědčení, aby navrhl změnu příslušného 

zákona, jež by to umožnila. Takových zákonů jsou však desítky. S legislativně 

jednodušší variantou přišla před několika měsíci ICT Unie, která navrhovala 

celý systém otočit tak, aby o zápis svého oprávnění do registru práv a 

povinností požádal sám občan nebo firma. Pokud by takový návrh prošel, mohl 

by každý z nás vyplnit na internetu jednoduchý formulář (popř. podat žádost 

fyzicky na Czech POINTu), jenž by po ověření vaší identity byl předán 

příslušnému správci průkazu či osvědčení. Ten by vám oprávnění do registru 

práv a povinností vyznačil a následně by tuto informaci aktualizoval. Bohužel 

tuto revoluční a pro občany atraktivní službu odmítlo podpořit bez bližšího 

zdůvodnění ministerstvo vnitra. ICT Unie se však nevzdává a hodlá tuto 

možnost pro občany prosadit po volbách v budoucím parlamentu.“. 

  
V rámci ICT UNIE, která je jedním z hlavních nositelů Iniciativy 202020 a která 

se aktivně podílí již více než 20 let na postupné elektronizaci našeho života, 

pracuje odborná skupina – Platforma 202020, jejíž činnost je zaměřena na 

kontinuální naplňování programu Iniciativy. Dosud nepřihlášení zástupci z 

členů ICT UNIE kontaktujte sekretariát ICTU Šárku Štůlovou 

(sarka.stulova@ictu.cz) a přihlaste se do naší (ICT UNIE) Platformy 202020. 

Stanovení pravidel pro služby související se sdílenou ekonomikou  

Členské státy by podle europoslanců měly společnostem (jako jsou Uber a 

AirBnB) vytvořit jasný právní rámec týkající se daní či práv spotřebitelů a 

zaměstnanců, a přestat vnímat sdílenou ekonomiku jako hrozbu.  

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Vážení členové, 
dovolte, abychom Vás pozvali na 
přátelské posezení členů a přátel ICT 
UNIE, které se uskuteční ve středu 28. 
června 2017 od 17:30 hodin, ROHAN 
BOAT PRAGUE, U Libeňského mostu 1 
(Rohanský ostrov), Praha 8. Kromě 
informace o aktuálním dění kolem ICT 
UNIE a Iniciativy 202020 Vás čeká 
příjemné posezení a lehce zábavný 
program. 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-
mail: ictu@ictu.cz, nebo telefonicky, 
tel. 739 316 624. Oblečení neformální. 

Budeme se těšit na viděnou. 

 
 
 

Výjezdní zasedání členů ICT UNIE – 
21. 9. 2017 
Výjezdní zasedání ICT UNIE se uskuteční 
ve čtvrtek 21. září 2017 od 15:00 hodin v 
areálu hotelu GOLF Konopiště. Zájemci se 
mohou registrovat na 
sarka.stulova@ictu.cz. 
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Nový portál pro občany od roku 2018 

Ministerstvo vnitra plánuje v roce 2018 spustit novou webovou stránku pro 

občany. Každý Čech by se po přihlášení pod svou internetovou identitou měl 

dozvědět informace, které od státu potřebuje. 

Web nahradí téměř nevyužívaný Portál veřejné správy na adrese portal.gov.cz. 

Vzhled a rozložení stránky jsou sice už hotové, musí se však ještě vysoutěžit 

firma, která web postaví, a hlavně "propojí" se státem. Podrobnosti najdete 

ZDE. 

Lze doufat, že i soustavný tlak ICT UNIE, např. cestou Iniciativy 202020 přispěje 

k zásadnímu zlepšení života občanů v České republice: 

„Napočítali jsme 700 aplikací pro občany. Mají je obce i úřady, ale služby spolu 

nekomunikují. To je největší překážka, kterou musí stát vyřešit. Do té doby 

elektronizace nebude funkční," popsal jeden z mluvčích iniciativy a šéf ICT UNIE 

Zdeněk Zajíček. Stát má přitom podle něj služby, jež snesou konkurenci i se 

světem, například katastr nemovitostí.“. 

Zda to politici myslí vážně, uvidíme již brzy – po představení volebních 

programů jednotlivých politických stran. 

Co zanechala Sobotkova vláda v oblasti médií? 

Zákony v mediální oblasti v tomto volebním období vznikaly především 

z popudu implementace evropské legislativy a bruselských nařízení. Je to dobře 

nebo špatně? Podrobnosti najdete ZDE. 

Výjimka stíhá výjimku  

Ministerstvo vnitra chce, aby státní podnik Národní agentura pro komunikační 

a informační technologie (NAKIT) zajistil komunikaci jak jeho, tak krajských 

ředitelství Policie ČR. Zakázka půjde napřímo, bez výběrového řízení. Vedení 

resortu operuje in-house výjimkou, kterou však již dříve kritizoval Nejvyšší 

kontrolní úřad. Podrobnosti najdete ZDE. 

Jedna brána do veřejné správy a sdílené služby veřejné správy 

Prezentace z mezinárodního semináře, který uspořádal v úterý 6. června 

koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý ve spolupráci s Ministerstvem 

vnitra a Zastoupením Evropské komise v ČR jsou k dispozici zde: 

1.panel: Portál občana 

Iva Fortelková, ředitelka odboru koncepcí a systémové integrace, Česká správa 

sociálního zabezpečení  

Angus Stewart, zástupce velvyslankyně, British Embassy in Prague  

Sten Schwede, velvyslanec, Estonian Embassy in Prague  

Andrea Servida, Evropská komise, DG Connect  

2. panel: eGovernment cloud 

Ondřej Felix, digitální šampion, Ministerstvo vnitra  

Miroslav Tůma, ředitel odboru kybernetické bezpečnosti, Ministerstvo vnitra  

Vladimír Dzurilla, generální ředitel, Státní pokladna Centrum sdílených služeb  

Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost, NAKIT 

Dennis Kerssens, Ministry of Interior Affairs, Netherlands 

                                   

 

Kalendář akcí – ostatní 

 
Podpora exportu a růstu firem 
s využitím práv průmyslového 
vlastnictví – 23. 6. 2017 
Odborný seminář organizuje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky ve 
spolupráci s Úřadem průmyslového 
vlastnictví. Seminář se uskuteční v pátek 
23. června 2017 v budově MPO, na 
Františku 32, Praha, zasedací místnost č. 
239. 
Cílem semináře je seznámit zástupce 
podnikatelské sféry s možnostmi a riziky 
spojenými s využíváním patentů a jejich 
ochrany na některých exportně 
významných trzích. V rámci jednotlivých 
bloků vystoupí ministr průmyslu a 
obchodu Jiří Havlíček, předseda Úřadu 
průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl, 
zástupci patentově a exportně aktivních 
firem a řada dalších odborníků. Program 
semináře bude zveřejněn na webových 
stránkách MPO. Účast nahlaste do 5. 
června 2017 na e-mailovou adresu 
srolerova@mpo.cz. Kapacita je omezená. 
V případě dalších otázek se neváhejte 
obrátit na Mgr. Sáru Kalvachovou, tel.: 
224 852 250, email: kalvachova@mpo.cz . 
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